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•  Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 

marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 

informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de 

proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão 

ser utilizados para rascunho. 
 

-- CONHECIMENTOS GERAIS -- 
Texto CG1A1-I 

  O terror torna-se total quando independe de toda 
oposição; reina supremo quando ninguém mais lhe barra o 
caminho. Se a legalidade é a essência do governo não tirânico e a 
ilegalidade é a essência da tirania, então o terror é a essência do 
domínio totalitário. O terror é a realização da lei do movimento. 
O seu principal objetivo é tornar possível, à força da natureza ou 
da história, propagar-se livremente por toda a humanidade, sem o 
estorvo de qualquer ação humana espontânea. Como tal, o terror 
procura “estabilizar” os homens, a fim de liberar as forças da 
natureza ou da história. Esse movimento seleciona os inimigos da 
humanidade contra os quais se desencadeia o terror, e não pode 
permitir que qualquer ação livre, de oposição ou de simpatia, 
interfira com a eliminação do “inimigo objetivo” da história ou 
da natureza, da classe ou da raça. Culpa e inocência viram 
conceitos vazios; “culpado” é quem estorva o caminho do 
processo natural ou histórico que já emitiu julgamento quanto às 
“raças inferiores”, quanto a quem é “indigno de viver”, quanto a 
“classes agonizantes e povos decadentes”. O terror manda 
cumprir esses julgamentos, mas no seu tribunal todos os 
interessados são subjetivamente inocentes: os assassinados 
porque nada fizeram contra o regime, e os assassinos porque 
realmente não assassinaram, mas executaram uma sentença de 
morte pronunciada por um tribunal superior. Os próprios 
governantes não afirmam serem justos ou sábios, mas apenas 
executores de leis, teóricas ou naturais; não aplicam leis, mas 
executam um movimento segundo a sua lei inerente. 
  No governo constitucional, as leis positivas destinam-se a 
erigir fronteiras e a estabelecer canais de comunicação entre os 
homens, cuja comunidade é continuamente posta em perigo pelos 
novos homens que nela nascem. A estabilidade das leis 
corresponde ao constante movimento de todas as coisas 
humanas, um movimento que jamais pode cessar enquanto os 
homens nasçam e morram. As leis circunscrevem cada novo 
começo e, ao mesmo tempo, asseguram a sua liberdade de 
movimento, a potencialidade de algo inteiramente novo e 
imprevisível; os limites das leis positivas são para a existência 
política do homem o que a memória é para a sua existência 
histórica: garantem a preexistência de um mundo comum, a 
realidade de certa continuidade que transcende a duração 
individual de cada geração, absorve todas as novas origens e 
delas se alimenta. 
  Confundir o terror total com um sintoma de governo 
tirânico é tão fácil, porque o governo totalitário tem de 
conduzir-se como uma tirania e põe abaixo as fronteiras da lei 
feita pelos homens. Mas o terror total não deixa atrás de si 
nenhuma ilegalidade arbitrária, e a sua fúria não visa ao 
benefício do poder despótico de um homem contra todos, muito 
menos a uma guerra de todos contra todos. Em lugar das 
fronteiras e dos canais de comunicação entre os homens 
individuais, constrói um cinturão de ferro que os cinge de tal 
forma que é como se a sua pluralidade se dissolvesse em 
Um-Só-Homem de dimensões gigantescas. Abolir as cercas da 
lei entre os homens — como o faz a tirania — significa tirar dos 
homens os seus direitos e destruir a liberdade como realidade 
política viva, pois o espaço entre os homens, delimitado pelas 
leis, é o espaço vital da liberdade. 

Hannah Arendt. Origens do totalitarismo. Internet:<www.dhnet.org.br> (com adaptações). 

FimDoTexto 
 

   

Questão 1 

 
 

De acordo com o texto CG1A1-I, o terror corresponde 
 

A ao fundamento da ilegalidade. 
B à materialização do regime tirânico. 
C ao objetivo do governo constitucional. 
D ao cerne do regime totalitário. 
E à concretização do ‘inimigo objetivo’ da história ou da 

natureza. 
 

   

Questão 2 

 
 

Infere-se do texto CG1A1-I que, na lógica que rege o tribunal do 
terror, além dos assassinados, também são subjetivamente 
inocentes os assassinos, porque estes 
 

A apenas executam as leis do regime totalitário. 
B são vítimas do regime totalitário. 
C devem obediência aos seus governantes. 
D buscam justiça. 
E são privilegiados pelo regime totalitário. 
 

   

Questão 3 

 
 

No último período do segundo parágrafo do texto CG1A1-I, o 
termo “absorve” refere-se  
 

A a “preexistência de um mundo comum”. 
B a “o que a memória é para a sua existência histórica”. 
C a “certa continuidade”. 
D ao fato de “os limites das leis positivas” serem “para a 

existência política do homem o que a memória é para a sua 
existência histórica”.  

E a “duração individual de cada geração”. 
 

   

Questão 4 

 
 

No penúltimo período do primeiro parágrafo do texto CG1A1-I, 
os dois-pontos empregados após “inocentes” introduzem uma 
 

A conclusão. 
B citação. 
C consequência 
D explicação. 
E síntese. 
 

   

Questão 5 

 
 

Com relação aos sentidos e aos aspectos gramaticais do texto 
CG1A1-I, julgue os itens a seguir. 

I A expressão “Como tal” (quinto período do primeiro 
parágrafo) tem o mesmo sentido de nessa qualidade. 

II No trecho “sua fúria não visa ao benefício do poder” (último 
parágrafo), a preposição a poderia ser suprimida do vocábulo 
“ao”, sem prejuízo da correção gramatical do texto. 

III A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos 
se os travessões que isolam o trecho “como o faz a tirania” 
(último parágrafo) fossem substituídos por parênteses. 

 Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas os itens I e III estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
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 Questão 6 

 
   

No primeiro parágrafo do texto CG1A1-I, a autora emprega 

aspas nas expressões ‘raças inferiores’, ‘indigno de viver’ e 

‘classes agonizantes e povos decadentes’ com a finalidade de 
 

A destacar que trata de um pensamento alheio. 

B demarcar citações. 

C ironizar o sentido dessas expressões. 

D indicar a fala de uma personagem. 

E expressar sarcasmo. 
 

   

 Questão 7 

 
   

No primeiro período do segundo parágrafo do texto CG1A1-I, o 

verbo “erigir” tem o mesmo sentido de 
 

A manter. 

B derrubar. 

C alargar. 

D construir. 

E reduzir. 
 

   

 Questão 8 

 
   

No último parágrafo do texto CG1A1-I, a forma verbal 

“constrói” (terceiro período) estabelece concordância com o 

termo 
 

A “o terror total” (segundo período). 

B “um cinturão de ferro” (terceiro período). 

C “nenhuma ilegalidade arbitrária” (segundo período). 

D “a sua fúria” (segundo período). 

E “uma guerra de todos contra todos” (segundo período). 
 

   

 Questão 9 

 
   

De acordo com a Constituição do Estado de Rondônia, o(a) 

servidor(a) público(a) que completar, na forma da lei, o tempo de 

efetivo serviço, ao se aposentar, receberá um aumento de 

gratificação equivalente a 
 

A dez por cento dos seus vencimentos ou remuneração e 

ascenderá à classe imediatamente superior, se houver. 

B vinte por cento dos seus vencimentos ou remuneração, ou 

ascenderá à classe imediatamente superior, se houver. 

C quarenta por cento dos seus vencimentos ou remuneração e 

ascenderá à classe imediatamente superior, se houver. 

D trinta por cento dos seus vencimentos ou remuneração, ou 

ascenderá à classe imediatamente superior, se houver. 

E cinquenta por cento dos seus vencimentos ou remuneração e 

ascenderá à classe imediatamente superior, se houver. 
 

   

 Questão 10 

 
   

A Lei Complementar n.º 117/1994, que criou a Defensoria 

Pública do Estado de Rondônia, indica como órgãos de atuação 

dessa Defensoria 
 

A a Defensoria Pública-Geral do Estado e os Núcleos da 

Defensoria Pública do Estado nas Comarcas. 

B a Subdefensoria Pública-Geral do Estado e os Núcleos da 

Defensoria Pública do Estado Especializados. 

C o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado e os 

Núcleos da Defensoria Pública do Estado nas Comarcas. 

D a Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado e a 

Defensoria Pública-Geral do Estado. 

E os Núcleos da Defensoria Pública do Estado nas Comarcas e 

os Núcleos da Defensoria Pública do Estado Especializados. 

 

   

Questão 11 

 
 

De acordo com a Lei Complementar n.º 703/2013, que dispõe 

sobre a criação do quadro de pessoal administrativo da 

Defensoria Pública do Estado de Rondônia, o exercício da 

advocacia privada é vedado pelos servidores da Defensoria 
Pública, 
 

A incluindo os cedidos, cuja transgressão será punível nos 

termos do regime jurídico do servidor público como infração 

funcional de natureza média. 

B incluindo os cedidos, cuja transgressão será punível nos 
termos do regime jurídico do servidor público como infração 

funcional de natureza grave. 

C excluídos os cedidos, que não têm qualquer impedimento, 

não sendo passíveis de punição. 

D incluindo os cedidos, cuja transgressão será punível nos 

termos do regime jurídico do servidor público como infração 
funcional de natureza gravíssima. 

E incluindo os cedidos, cuja transgressão será punível nos 

termos do regime jurídico do servidor público como infração 

funcional de natureza leve. 
 

   

 Questão 12  
 

De acordo com a Lei Complementar n.º 68/1992, que trata do 

regime jurídico dos servidores públicos civil do Estado de 

Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, a 

reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado 
ou no resultante de sua transformação, quando invalidada a sua 

demissão por decisão administrativa ou judicial, com 

ressarcimento de todas as vantagens, é denominada 
 

A readaptação. 

B aproveitamento. 
C reintegração. 

D reversão. 

E recondução. 

Espaço livre 
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 Questão 13 

 
   

 

Internet: <https://www.wikiwand.com/> (com adaptações). 

Considerando os estados em destaque nesse mapa, assinale a 

opção que corresponde corretamente ao que é produzido por tais 

estados, com a justificativa coerente. 
 

A Cana-de-açúcar, que, desde a plantation colonial, foi 

produzida em estados do litoral e migrou para Rondônia no 

século XX. 

B Pecuária bovina, que, apesar de nunca ter sido um ciclo 

econômico principal, tem produção assegurada para a 

exportação. 

C Milho, que, embora seja produzido em todo o país, tem seus 

maiores produtores nos estados em destaque. 

D Soja, que migrou de estados do sul do país e, atualmente, 

concentra sua produção nos estados em destaque. 

E Café, que já estava consolidado no corredor da Bahia ao 

Paraná e que chegou a Rondônia na segunda metade do 

século XX. 
 

   

 Questão 14 

 
   

Acerca da ocupação e da evolução político-administrativa e 

econômica do estado de Rondônia, assinale a opção correta. 
 

A Por decreto-lei, assinado no Estado Novo varguista, houve a 

criação do território de Guaporé, em terras desmembradas dos 

estados do Amazonas e do Mato Grosso. 

B Em meados do século XVIII, partiram bandeiras do território 

peruano, pelos rios Paraná e Paraguai, para reconhecerem 

terras que viriam a ser o território federal de Rondônia. 

C Os primórdios para a ocupação e a possível evolução 

político-administrativa e econômica decorrem do surto da 

borracha na segunda metade do século XIX. 

D Em paralelo à ocupação ao longo da BR-364 e das estradas 

vicinais, o crescimento econômico influenciou a 

transformação do território de Rondônia em estado federado 

por ato da promulgação da Assembleia Nacional Constituinte 

de 1988. 

E A evolução político-administrativa do estado de Rondônia foi 

totalmente dependente do ciclo aurífero, que fez surgir os 

núcleos urbanos que hoje são denominados de Porto Velho e 

Guajará-Mirim. 

 

   

Questão 15 

 
 

A principal bacia da hidrografia de Rondônia, composta pelo rio 
Madeira, juntamente com os rios Guaporé, Mamoré e Beni, 
banha o Brasil, a Bolívia e o Peru. Além de sua importância 
ambiental, já que o rio Madeira é um dos principais afluentes do 
rio Amazonas, é importante para a economia de muitas regiões. 
A esse respeito, assinale a opção correta. 
 

A A plena navegabilidade do Alto Madeira permite o 
escoamento da maior parte das mercadorias entre as capitais 
dos estados de Rondônia e do Amazonas. 

B O rio Beni, por ser curto e com vários acidentes geográficos, 
só apresenta condições de navegabilidade depois que se junta 
ao rio Guaporé como afluente. 

C A hidrovia é o principal meio de transporte estatal, e o rio 
Madeira é responsável por quase toda a carga que circula 
entre Porto Velho e Manaus. 

D O rio Guaporé, por suas condições de navegabilidade, é o 
principal rio usado para transportar as mercadorias da Zona 
Franca de Manaus e região. 

E O rio Madeira é formado pela conjunção dos rios Guaporé, 
Mamoré e Beni, que têm nascentes no noroeste do estado de 
Rondônia. 

 

   

Questão 16 

 
 

Um dos desafios quanto à demanda de recursos naturais, às 
restrições e ofertas ambientais e às ações antrópicas é 
compatibilizar desenvolvimento, conservação e preservação do 
meio ambiente, como forma de propiciar o desenvolvimento 
sustentável na região amazônica, a partir dos estados que a 
compõem. A esse respeito, o eixo central dessa nova estratégia, 
no estado de Rondônia, é o zoneamento socioeconômico e 
ecológico, que se constitui em 
 

A instrumento técnico e político para otimizar o uso do espaço e 
orientar políticas públicas. 

B relatório social e ambiental para monitorar atividades 
agropecuárias no interior do estado. 

C resumo das ações socioambientais restritas a zonas de 
proteção florestal do estado. 

D política de preservação ambiental em áreas de proteção 
permanente da região amazônica. 

E estratégia de desenvolvimento sustentável para as ações 
econômicas do grande capital. 

 

   

Questão 17 

 
 

A ocupação e o povoamento do território que se transformaria no 
atual estado de Rondônia ocorreram já nos primeiros séculos da 
colonização portuguesa do Brasil. No que concerne a esse 
processo histórico, é correto afirmar que 
 

A durante o regime militar (1964-1985), a ideologia da 
Segurança Nacional impediu a formulação de planos e 
projetos voltados para o desenvolvimento da Amazônia e de 
Rondônia. 

B o domínio português sobre a região decorreu de determinação 
do Tratado de Tordesilhas, que excluiu a Espanha do controle 
sobre o oeste do território brasileiro. 

C a estratégia lusitana para a ocupação da Amazônia, 
incluindo-se o que viria a ser Rondônia, abriu mão da 
construção de fortificações militares ante a ausência de outros 
pretendentes na região. 

D a criação do território federal do Guaporé, no Estado Novo de 
Getúlio Vargas, inscrevia-se no projeto de tentativa de 
diversificação econômica da Amazônia e de nova 
configuração geopolítica da região. 

E em relação à Amazônia e a Rondônia, o Plano de Metas do 
presidente Juscelino Kubistchek excluía a exploração mineral 
da região por temer a presença de investimentos 
internacionais. 
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 Questão 18 

 
   

Especialmente nos anos 1980, o incremento populacional de Rondônia apresentou taxas superiores às da região Norte e até mesmo à 

do conjunto da população brasileira. Isso se deu devido 
 

A ao fim da alocação de recursos vindos do Banco Mundial, o que estimulou os investimentos locais. 

B ao significativo refluxo das ondas migratórias, o que fez ampliar a taxa de natalidade e redução da mortalidade. 
C à necessidade de se ocupar a terra, processo marcado por conflitos diversos e de problemas ambientais. 

D à determinação de suprimir a abertura de novas malhas viárias e de reduzir o processo de ocupação da terra. 

E ao pleno êxito do Polonoroeste, tanto em termos de gestão dos recursos financeiros quanto de proteção do meio físico e humano. 
 

   

 Questão 19 

 
   

Concluída em 1912, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, construída em decorrência do Tratado de Petrópolis, ficou conhecida como  
 

A Ferrovia do Diabo, pelos inúmeros desafios para sua concretização e elevado número de vítimas fatais. 

B Ferrovia da Esperança, por estimular o povoamento do Vale do Guaporé por migrantes nordestinos. 

C Ferrovia da Integração Continental, por unir a América do Sul, do Atlântico ao Pacífico. 

D Ferrovia Acreana, por ser contrapartida brasileira ao Peru pela aquisição do Acre. 
E Ferrovia da Borracha, por permitir o escoamento da grande riqueza regional no início do século XX. 
 

   

 Questão 20 

 
   

Em 1956, no governo JK, foi alterado o nome do território que se transformaria no atual estado de Rondônia, mudança que se mantém 
até os dias atuais. A nova denominação se deu em homenagem a 
 

A Dom Antonio Rolim de Moura Tavares. 

B Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. 

C Engenheiro Percival Farquhar. 

D Barão do Rio Branco. 
E Comandante Francisco Orellana. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

   

 Questão 21 

 
   

Considerando a mais recente Estrutura Conceitual da 
Contabilidade estabelecida pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), assinale a opção correta. 
 

A Foi mantida, na íntegra, a estrutura conceitual constante da 
Lei n.º 6.404/1976. 

B As demonstrações contábeis elaboradas no pressuposto da 
premissa da continuidade foram alteradas, considerando-se o 
denominado princípio da continuidade. 

C Os ativos e os passivos devem ser reconhecidos na mesma 
linha dentro do relatório contábil. 

D Os ativos e os passivos são classificados em circulante e não 
circulante. 

E Os ativos de longo prazo deixaram de ser classificados dentro 
das demonstrações contábeis. 

 

   

 Questão 22 

 
   

Assinale a opção que corresponde ao conjunto de demonstrações 
contábeis segundo a vigente Estrutura Conceitual da 
Contabilidade estabelecida pelo CPC. 
 

A balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, 
demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, demonstração do resultado abrangente 

B balanço patrimonial, demonstração do resultado abrangente, 
demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados e notas explicativas 

C demonstração da posição financeira, demonstração do 
resultado abrangente, demonstração dos fluxos de caixa, 
demonstração das mutações do patrimônio líquido, balanço 
social e notas explicativas 

D demonstração da posição financeira, balanço patrimonial, 
demonstração do resultado do exercício, demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados e notas explicativas 

E demonstração da posição financeira, demonstração do 
resultado abrangente, demonstração dos fluxos de caixa, 
demonstração das mutações do patrimônio líquido, 
demonstração das origens e aplicações de recursos e notas 
explicativas 

 

   

 Questão 23  
   

De acordo com o CPC, o balanço patrimonial 
 

A representa, de forma exata, a realidade da entidade. 
B retrata, de modo estático, as informações de eventos passados 

de uma entidade. 
C é uma projeção dinâmica das informações futuras da 

entidade. 
D é produzido sem qualquer tipo de estimativa. 
E representa os fluxos de caixa passados da entidade. 
 

   

 Questão 24 

 
   

Segundo a vigente Estrutura Conceitual da Contabilidade 
estabelecida pelo CPC, o ativo, além de ter capacidade de 
geração de benefícios futuros e ser resultado de eventos 
passados, deve ser 

I de propriedade da entidade. 
II controlado pela entidade. 
III de uso da entidade. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas os itens I e III estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 

 

   

Questão 25 

 
 

Com relação às características qualitativas da informação 

contábil, julgue os próximos itens. 

I As características qualitativas da informação contábil são os 

atributos que tornam as demonstrações contábeis úteis para os 

usuários de suas informações. 

II São características qualitativas da contabilidade a 

verificabilidade, a compreensibilidade, a relevância, a 

tempestividade, a representação fidedigna e a 

comparabilidade. 

III Para serem úteis, as informações devem ser relevantes para as 

necessidades dos usuários na tomada de decisões, devendo-se 

atingir adequado equilíbrio entre a relevância e a 

confiabilidade das informações contábeis. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 

B Apenas o item II está certo. 

C Apenas os itens I e III estão certos. 

D Apenas os itens II e III estão certos. 

E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 26  
 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), assinale 

a opção que indica a demonstração contábil obrigatória que se 

caracteriza por registrar valores que tenham alterado o 

patrimônio da empresa e para os quais, porém, ainda não exista 

expectativa de realização financeira. 
 

A demonstração das mutações do patrimônio líquido 

B demonstração do valor adicionado 

C demonstração do fluxo de caixa 

D demonstração do resultado abrangente 

E demonstração das origens e aplicações de recursos 
 

   

Questão 27  
 

A demonstração do resultado abrangente deve incluir, no 

mínimo, as seguintes rubricas: 

I resultado líquido do período. 

II cada item dos outros resultados abrangentes classificados 

conforme sua natureza. 

III parcela dos outros resultados abrangentes de empresas 

investidas reconhecidas por meio do método de equivalência 

patrimonial. 

IV resultado abrangente do período. 

V receitas e rendimentos ganhos no período atual ou no período 

anterior, independentemente da sua realização em moeda. 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e V. 

B III e V. 

C I, II e IV. 

D I, II, III e IV. 

E II, III, IV e V. 
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 Questão 28 

 
   

Na demonstração do resultado abrangente, o contador deve 
reconhecer 

I ganhos e perdas originados da conversão de demonstrações 
contábeis de empresas com operações com o exterior. 

II ajustes originados de avaliação patrimonial e relativos a 
ganhos e perdas na mensuração de ativos financeiros 
disponíveis para venda. 

III ajuste de avaliação patrimonial relativo a efetiva parcela de 
ganhos e perdas de instrumentos de hedge em hedge de fluxo 
de caixa. 

IV ganhos e perdas atuariais em planos de pensão que geram 
benefícios a empregados. 

V despesas antecipadas contabilizadas no ativo circulante e 
reconhecidas à medida que o tempo transcorre e em estrita 
obediência ao regime de competência. 

Estão certos apenas os itens 
 

A II e IV. 
B III e V. 
C I, II e V. 
D I, II, III e IV. 
E I, III, IV e V. 
 

   

 Questão 29 

 
   

 
eventos valores 

(em R$) 

lucro líquido do exercício 350.000,00 
perdas líquidas derivadas da conversão das 
demonstrações contábeis relativas a 
operações no exterior 

50.000,00 

ganho na alienação de ativos imobilizados 25.000,00 
ganhos na mensuração a valor justo de 
instrumentos patrimoniais (líquidos de 
tributos) 

40.000,00 

capital social 500.000,00 

A partir das informações anteriores, é correto afirmar que, na 
demonstração do resultado abrangente, o valor do lucro 
abrangente, em reais, será igual a 
 

A 65.000,00. 
B 15.000,00. 
C 340.000,00. 
D 965.000,00. 
E 465.000,00. 
 

   

 Questão 30 

 
   

De acordo com a vigente Estrutura Conceitual da Contabilidade 
estabelecida pelo CPC, é objetivo do relatório contábil-financeiro 
 

A fornecer informações confiáveis e tempestivas aos 
administradores de companhias. 

B fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira 
da entidade que sejam úteis ao maior número possível de 
usuários. 

C fornecer aos governos informações confiáveis sobre os 
impostos devidos e a recolher. 

D fornecer informações confiáveis e tempestivas aos 
fornecedores de companhias. 

E fornecer aos empregados informações sobre a possibilidade 
de demissões e(ou) reduções de salários. 

 

   

Questão 31 

 
 

Relativamente ao tratamento contábil de itens do ativo 
imobilizado, julgue os itens a seguir. 

I Um item com alta probabilidade de geração de benefícios 
futuros para a entidade deve ser contabilmente reconhecido, 
ainda que haja considerável dúvida quanto ao seu provável 
custo. 

II Como regra, a mensuração inicial de um item do ativo 
imobilizado se dá pelo seu custo, podendo ir além do valor 
dispendido na sua aquisição. 

III A avaliação posterior de itens do ativo imobilizado deve 
seguir a regra do valor de custo ou valor de mercado, 
escolhendo-se o menor entre os dois. 

IV A escolha do método de depreciação depende de como a 
entidade espera se apropriar dos benefícios econômicos 
futuros do ativo. 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e III. 
B II e IV. 
C III e IV. 
D I, II e III. 
E I, II e IV. 
 

   

Questão 32 

 
 

É passível de reconhecimento no grupo ativo intangível 
 

A bem material sobre o qual a entidade detenha os direitos de 
propriedade. 

B ágio pago em uma fusão, devido à expectativa de ganhos 
futuros. 

C gastos realizados na fase de pesquisa de um produto, desde 
que os seus custos sejam mensuráveis. 

D ativo monetário identificável, desde que desprovido de 
existência física. 

E uma nova tecnologia desenvolvida na entidade, ainda que 
seus custos sejam incertos. 

 

   

Questão 33 

 
 

  No encerramento de seu último exercício social, uma 
entidade realizou o teste de recuperabilidade de determinado 
ativo que havia sido adquirido por R$ 240 mil e que já 
acumulava R$ 40 mil de depreciação. O valor em uso desse bem 
foi estimado em R$ 205 mil e o valor justo líquido das despesas 
de sua venda foi avaliado em R$ 195 mil. 

Nessa situação hipotética, a entidade deve 
 

A reverter parte da amortização, visto que o valor em uso do 
bem supera seu valor contábil. 

B adicionar R$ 5 mil à depreciação. 
C contabilizar uma provisão de R$ 5 mil para perda de valor 

recuperável. 
D abster-se de realizar qualquer contabilização. 
E realizar a venda imediata do ativo. 
 

   

Questão 34 

 
 

Um passivo exigível deve ser reconhecido caso 
 

A surja uma obrigação resultado de eventos passados que 
provavelmente exigirá a entrega futura de montante 
conhecido de ativos para sua satisfação. 

B eventos passados originem uma obrigação presente que 
deverá ser satisfeita no futuro com a entrega de ativos de 
valor incalculável. 

C a entidade tome conhecimento de que uma perda poderá 
ocorrer como resultado de ação judicial desconhecida. 

D seja criada uma obrigação presente com remota possibilidade 
de exigir um sacrifício de ativos. 

E uma obrigação se torne possível, como resultado de ações 
passadas da entidade, podendo exigir pagamento. 
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 Questão 35 

 
   

Relativamente ao tratamento contábil de obrigações de curto prazo 
como fornecedores, obrigações fiscais e outras obrigações, julgue 
os itens que se seguem. 

I A obrigação para com fornecedores estrangeiros deve ser 
atualizada pela variação cambial no período de sua vigência. 

II A rubrica ICMS a recolher é movimentada apenas como 
resultado das vendas da entidade. 

III As obrigações evidenciadas nesse grupo devem estar a valor 
presente. 

IV Por suas características, obrigações com juros não são 
evidenciadas nesse grupo. 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 
B I e III. 
C II e IV. 
D I, III e IV. 
E II, III e IV. 
 

   

 Questão 36 

 
   

A rubrica ações em tesouraria recebe os valores desses títulos de 
emissão da própria entidade obtidos de seus acionistas em 
função, entre outros, de 
 

A doação. 
B política de estímulo à valorização de preço do título, por 

interferência na oferta e demanda. 
C oferta pública para aquisição de ações em curso. 
D necessidade de reduzir o capital social. 
E oferta do acionista controlador. 
 

   

 Questão 37 

 
   

O efeito de erro em um ou mais exercícios sociais anteriores 
deve ser reconhecido 
 

A na apuração do lucro ou prejuízo do período em que tiver sido 
descoberto. 

B na rubrica de lucros ou prejuízos acumulados. 
C em outros resultados abrangentes. 
D em conta retificadora do patrimônio líquido. 
E contra uma conta de reserva de capital. 
 

   

 Questão 38 

 
   

O uso de demonstrações separadas em investimentos em 
controladas, controladas em conjunto e coligadas se justifica 
quando 
 

A o controle for garantido por uma pequena margem de capital 
votante. 

B existirem exigências legais ou normativas que assim o 
determinem. 

C o objetivo do controlador for apenas diversificar 
investimentos.  

D for inviável a consolidação. 
E o controle for exercido por acordo de acionistas. 
 

   

 Questão 39 

 
   

A respeito da relação entre os indicadores liquidez geral (LG) e 
imobilização do patrimônio líquido (IPL), assinale a opção 
correta. 
 

A Para calcular a IPL, é necessário, primeiramente, conhecer o 
valor da LG. 

B Esses indicadores podem resultar no mesmo valor. 
C Esses indicadores utilizam os mesmos grupos patrimoniais no 

seu cálculo. 
D A LG está incorporada no cálculo da IPL. 
E Esses indicadores crescem e decrescem simultaneamente. 

 

   

Questão 40 

 
 

O efeito tesoura necessariamente está presente quando 
 

A o saldo em tesouraria cresce, mas é negativo. 
B existe crescente disponibilidade de capital de giro. 
C o saldo em tesouraria se apresenta crescentemente positivo 

ou, pelo menos, estável. 
D os ativos circulantes são sempre maiores que os passivos 

circulantes. 
E a necessidade de capital de giro supera a  disponibilidade e 

cresce. 
 

   

Questão 41 

 
 

Acerca da relação entre passivo exigível (visão patrimonial) e as 
etapas da execução orçamentária (visão orçamentária), é correto 
afirmar que o registro da obrigação patrimonial deve ocorrer 
 

A antes da execução orçamentária.  
B concomitantemente com a execução orçamentária.  
C depois da execução orçamentária.  
D independentemente da execução orçamentária.  
E depois da prestação de contas da execução orçamentária.  
 

   

Questão 42 

 
 

Com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, o registro 
contábil da receita pública no âmbito da atividade tributária deve 
ocorrer na etapa  
 

A da previsão, uma vez que essa etapa é a base para estimar as 
necessidades de financiamento do governo. 

B do lançamento, uma vez que nessa etapa é verificada a 
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. 

C da execução da despesa, quando os recursos forem 
efetivamente consumidos.  

D da arrecadação, uma vez que nessa etapa evita-se que a 
execução das despesas orçamentárias ultrapasse sua 
arrecadação efetiva.  

E do recolhimento, uma vez que nessa etapa ocorre a 
transferência dos valores arrecadados à conta específica do 
Tesouro.  

 

   

Questão 43 

 
 

Se um ativo intangível for reavaliado, a amortização acumulada 
na data da reavaliação deverá ser  
 

A ajustada a maior contra uma conta de variação patrimonial 
diminutiva, para que fique correspondente com o valor 
contábil do referido ativo. 

B eliminada contra o valor contábil bruto do ativo, atualizando-
se o valor líquido pelo seu valor reavaliado.  

C ajustada a menor contra uma conta de variação patrimonial 
diminutiva, para que fique correspondente com o valor 
contábil do referido ativo. 

D ajustada a menor contra uma conta de variação patrimonial 
aumentativa, para que fique correspondente com o valor 
contábil do referido ativo.  

E ajustada a maior contra uma conta de variação patrimonial 
aumentativa, para que fique correspondente com o valor 
contábil do referido ativo. 

 

   

Questão 44 

 
 

A apuração da depreciação do ativo imobilizado do setor público 
pelo método das cotas constantes deve ser feita  
 

A a partir do momento da aquisição do referido ativo. 
B a partir do momento do emplacamento ou tombamento do 

referido ativo.  
C enquanto o referido ativo estiver em uso. 
D a partir do momento em que o referido ativo se tornar 

disponível para uso.  
E a partir do momento da inclusão do referido ativo no 

inventário.  
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 Questão 45 

 
   

No setor público, apenas devem ser reconhecidas como provisões 
as obrigações  
 

A decorrentes de eventos passados que existam 
independentemente das ações futuras da entidade.  

B decorrentes de eventos passados que dependam das ações 
futuras da entidade.  

C presentes que existam independentemente das ações futuras 
da entidade.  

D decorrentes de eventos passados que dependam de 
autorização orçamentária. 

E presentes que dependam das ações futuras da entidade. 
 

   

 Questão 46 

 
   

Relativamente à terminologia de custos aplicada ao setor público, 
é correto afirmar que o custeio pleno consiste na 
 

A apropriação dos custos para todas as atividades desenvolvidas 
pela entidade. 

B alocação de todos os custos — fixos e variáveis — 
diretamente a todos os objetos de custo sem qualquer tipo de 
rateio ou apropriação.  

C apropriação apenas dos custos variáveis aos produtos ou 
serviços, considerando-se os custos fixos como despesas do 
período.  

D apropriação de todos os custos de produção aos produtos e 
serviços.  

E apropriação dos custos de produção e das despesas aos 
produtos e serviços.  

 

   

 Questão 47 

 
   

O plano de contas aplicado ao setor público encontra-se 
estruturado nas naturezas de informação  
 

A orçamentária, patrimonial e de controle.  
B orçamentária, financeira, patrimonial e de compensação.  
C orçamentária, financeira, patrimonial e de custos.  
D qualitativa e quantitativa.  
E administrativa, de gestão e de controle.  
 

   

 Questão 48 

 
   

Na elaboração do quadro principal do balanço orçamentário, os 
valores registrados na coluna de previsão inicial após a 
publicação da lei orçamentária anual  
 

A serão alterados à medida que houver frustração na 
arrecadação da receita.  

B permanecerão inalterados durante todo o exercício.  
C serão alterados quando houver excesso de arrecadação. 
D serão alterados quando forem criadas novas naturezas de 

receita não previstas anteriormente.  
E permanecerão inalterados até o encerramento do exercício.  
 

   

 Questão 49 

 
   

Na elaboração do balanço financeiro, as receitas e despesas 
orçamentárias deverão ser segregadas quanto à destinação em 
 

A primária e não primária ou financeira.  
B correntes e de capital. 
C efetivas e não efetivas.  
D ordinárias e vinculadas. 
E fiscal, de seguridade social e de investimento.  

 

   

Questão 50 

 
 

A consolidação nacional das demonstrações contábeis aplicadas ao 
setor público é de competência 
 

A da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
B da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.  
C do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário. 
D de cada órgão da administração pública, direta e indireta, 

inclusive fundos, autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes. 

E da Secretaria do Tesouro Nacional.  
 

   

 Questão 51 

 
 

De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, o exercício financeiro 
abrange 
 

A receitas projetadas. 
B receitas empenhadas. 
C faturamento previsto. 
D despesas nele legalmente empenhadas. 
E despesas orçadas. 
 

   

 Questão 52 

 
 

Assinale a opção que apresenta o compromisso de despesa 
dotada no orçamento público cujo montante será determinado em 
situação futura, ainda não configurada. 
 

A recolhimento 
B empenho ordinário 
C empenho por estimativa 
D empenho global 
E lançamento 
 

   

 Questão 53 

 
 

Assinale a opção correspondente à etapa do ciclo orçamentário 
em que ocorre a concretização anual dos objetivos e das metas 
determinados para o setor público. 
 

A avaliação 
B elaboração 
C estudo 
D aprovação 
E execução 
 

   

 Questão 54 

 
 

A liberação de recursos a entidades da administração indireta 
pelos órgãos setoriais de programação financeira denomina-se 
 

A repasse. 
B sub-repasse. 
C depósito. 
D cota. 
E transferência. 
 

   

 Questão 55 

 
 

A finalidade da Conta Única do Tesouro Nacional é 
 

A calcular diariamente a remuneração dos recursos da União.  
B aprovar o limite global de saques de cada ministério ou órgão, 

obedecendo-se ao montante das dotações de caixa do Tesouro 
Nacional. 

C receber os recursos financeiros da União, movimentáveis 
pelas unidades gestoras da administração federal, direta e 
indireta, participantes do SIAFI. 

D permitir somente saques para o pagamento de despesas 
formalmente processadas e dentro dos limites estabelecidos 
na programação financeira. 

E estabelecer limites financeiros para atender às despesas no 
exterior. 
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 Questão 56 

 
   

De acordo com o Decreto n.º 93.876/1986, poderá ser concedido 
suprimento de fundos a servidor 
 

A quando a despesa tiver de ser feita em caráter ostensivo, 
conforme se classificar em regulamento. 

B para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com 
serviços especiais, que exijam pronto pagamento. 

C para atender despesas de grande vulto, conforme limite 
estabelecido em portaria do ministro da Fazenda. 

D para o pagamento de despesas com empenho ordinário. 
E para liberação de cotas em órgãos da administração direta. 
 

   

 Questão 57 

 
   

As falhas de mercado para determinados serviços podem ser 
mitigadas por meio 
 

A da natureza e do propósito dos ativos e passivos no setor 
público. 

B do papel regulador das entidades do setor público. 
C de estatísticas de finanças públicas. 
D de demonstrações contábeis de propósito geral. 
E de divulgação do orçamento público. 
 

   

 Questão 58 

 
   

Assinale a opção que apresenta um tipo de transação sem 
contraprestação, segundo a NBC TSP Estrutura Conceitual 
(2016). 
 

A pagamento de pedágio rodoviário 
B pagamento pelo serviço público de iluminação pública 
C recebimento de juros e dividendos 
D pagamento de tributação 
E recebimento de restituição de imposto de renda 
 

   

 Questão 59 

 
   

Assinale a opção que apresenta o modelo de concessão de 
serviço público caracterizado pela contraprestação pecuniária por 
parte do poder público. 
 

A permissões de serviços públicos simples 
B concessões de serviços públicos simples 
C concessões de serviços públicos precedidas da execução de 

obra pública 
D parcerias público-privadas 
E concessões comuns 
 

   

 Questão 60 

 
   

O Manual de Demonstrativos Fiscais (11.ª edição) considera 
como risco fiscal  
 

A possível obrigação presente cuja existência será confirmada 
somente pela ocorrência de um ou mais eventos futuros que 
não estão totalmente sob o controle da entidade. 

B os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais com 
vistas a atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação 
quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. 

C o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos 
todos seus passivos. 

D a possibilidade de ocorrência de eventos que venham a 
impactar negativamente as contas públicas. 

E os incentivos fiscais, anistia, remissão e subsídio que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 

 

   

Questão 61 

 
 

  Durante o período de pandemia da Covid-19, determinado 
estado da federação recebeu recursos financeiros federais 
destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), a título de 
assistência para o combate à doença. 

Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a referida assistência financeira 
constitui transferência 
 

A aleatória, por ser um mecanismo utilizado pelo governo 
federal para transferir recursos para os entes federados com 
base em demandas específicas dessas localidades. 

B vinculada, pois decorre do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), que tem previsão constitucional. 

C voluntária, pois não decorre de previsão constitucional ou 
legal. 

D transferência obrigatória, por ser destinada ao SUS. 
E transferência destinada ao SUS, que não pode ser classificada 

como voluntária ou obrigatória.  
 

   

 Questão 62  
 

A respeito de orçamento público, julgue os itens a seguir. 

I O princípio de orçamento público, consagrado na CF/1988, 
segundo o qual, é vedada a transposição, o remanejamento ou 
a transferência de recursos de uma categoria de programação 
para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização 
legislativa, é denominado princípio da não afetação da 
receita.   

II No orçamento público, a despesa e a assunção de 
compromisso serão registradas segundo o regime de 
competência, apurando-se, em caráter complementar, o 
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa.  

III Na Lei n.º 4.320/1964, é explicitada a discriminação das 
fontes de receitas pelas duas categorias econômicas básicas, 
com destaque, entre as receitas correntes, para as receitas 
tributárias, compostas por impostos, taxas e contribuições 
sociais.  

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas o item III está certo. 
D Apenas os itens I e II estão certos.  
E Apenas os itens I e III estão certos. 
 

   

 Questão 63  
 

  Determinado estado da federação autorizou, no mês de 
janeiro de 2020, a contratação de empresa para a construção de 
uma escola, pelo valor estimado de R$ 2.000.000.  

Considerando essa situação hipotética e sabendo que a 
classificação da despesa pública é feita segundo a sua natureza, 
esse gasto público, quando liquidado, será classificado como 
 

A amortização da dívida. 
B outras despesas correntes. 
C pessoal e encargos sociais. 
D investimentos. 
E inversões financeiras. 
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 Questão 64 

 
   

Os seguintes dados referem-se a algumas contas extraídas de um 
balanço financeiro hipotético de determinado ente subnacional 
no ano de 2020. 

referência 
valor 

(em reais) 

restos a pagar 300.000 

empréstimos de longo prazo com o Banco Mundial 2.000.000 

empréstimos de longo prazo com o BNDES 3.000.000 

empréstimos de curto prazo com o Banco do Brasil 

e com a CAIXA 
1.000.000 

dívida ativa 2.000.000 

serviço da dívida (juros e encargos) 200.000 

Total 8.500.000 

Com relação à classificação da dívida pública nessa situação, 
assinale a opção correta. 
 

A A dívida fundada foi igual a R$ 5.000.000. 
B A dívida flutuante foi igual a R$ 2.500.000. 
C A dívida flutuante foi igual a R$ 2.750.000. 
D A dívida fundada foi igual a R$ 4.750.000. 
E A dívida fundada foi igual a R$ 4.500.000. 
 

   

 Questão 65 

 
   

Conforme legislação brasileira, a estrutura fundamental do 
orçamento público compreende o plano plurianual, a lei de 
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual.  
A respeito desse tema, julgue os itens a seguir. 

I A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) disporá sobre 
alterações na legislação financeira e estabelecerá a política de 
execução das agências financeiras oficiais de fomento.  

II A LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo 
plano plurianual, prevendo aspectos como as grandes obras 
públicas a serem realizadas no próximo exercício financeiro, 
bem como estabelecendo a meta de superávit primário do 
governo para aquele ano e ajustes nas cobranças de tributos.  

III O PPA é peça fundamental na intermediação entre o 
planejamento de longo prazo, presente na LDO, e a ação de 
curto prazo, prevista na LOA, na medida em que dispõe sobre 
as prioridades e metas para as despesas de capital no próximo 
exercício e nos dois seguintes.  

Assinale a opção correta. 
 

A Nenhum item está certo.  
B Apenas o item I está certo. 
C Apenas o item II está certo. 
D Apenas o item III está certo. 
E Apenas os itens I e III estão certos. 
 

   

 Questão 66 

 
   

Acerca de receitas públicas, de acordo com a Lei n.º 4.320/1964, 
julgue os itens a seguir. 

I Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele legalmente 
empenhadas. 

II A receita será classificada nas seguintes categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas Estáticas.  

III Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele 
arrecadadas. 

Assinale a opção correta. 
 

A Nenhum item está certo. 
B Apenas o item I está certo.  
C Apenas o item II está certo.  
D Apenas o item III está certo. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

Questão 67 

 
 

Se determinado ente federado realiza a conversão, em espécie, de 
bens e direitos, essa receita deve ser classificada como receita 
 

A corrente. 
B de serviços. 
C tributária. 
D de realizações. 
E de capital. 
 

   

 Questão 68  
 

A autorização legislativa para a realização da despesa constitui o 
chamado crédito orçamentário. Considerando esse tema, é 
correto afirmar que crédito orçamentário suplementar 
 

A são os destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica.  

B são os destinados a despesas urgentes e imprevistas.  
C decorre do superávit financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior.  
D é resultante de anulação total de dotações orçamentárias. 
E são os destinados ao reforço de dotação orçamentária.  
 

   

 Questão 69  
 

Considerando os instrumentos de transparência da gestão fiscal, 
criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a 
opção que identifica corretamente o instrumento que demonstra 
se o ente federado está cumprindo os limites impostos pela LRF, 
como gastos com pessoal, endividamento e concessão de 
garantias. 
 

A Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 
B Plano Plurianual 
C Relatório de Gestão Fiscal 
D Balanço Orçamentário 
E Prestação de Contas Anual 
 

   

 Questão 70  

  Determinado ente federado pretende celebrar um contrato 
de parceria público-privada, na modalidade concessão 
administrativa, para a construção e operação de creches infantis 
públicas. Esse contrato prevê inicialmente o investimento de 
dez milhões de reais pelo ente privado na construção das creches 
durante o período de 24 meses e, posteriormente, o pagamento de 
contraprestação pecuniária no valor de um milhão de reais anual 
pelo ente federado ao parceiro privado para os 20 anos 
subsequentes.  

Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar, com 
base na Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
 

A essa contratação pode ser aprovada somente pelo chefe do 
Poder Executivo, pois independe de autorização legislativa.  

B essa operação financeira se equipara à operação de crédito, 
sendo necessária prévia autorização legislativa.  

C as despesas decorrentes da contratação devem constar do 
Anexo de Metas Fiscais que integra a Lei Orçamentária 
Anual. 

D a referida contratação, se prevista na LDO, dispensa a 
previsão das despesas correspondentes em outras peças 
orçamentárias.  

E essa contratação somente será possível se forem apresentadas 
as fontes alternativas de receita para suportar a renúncia fiscal 
correspondente.  


